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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 071, DE 2018. 

 

Dispõe sobre denominação de Vias Públicas do 

Loteamento Sunlake SPA Residencial.                                  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º As seguintes Ruas do Loteamento Sunlake SPA Residencial, passam a ter as seguintes 

denominações:  

 

I - A atual Rua 07 que se inicia na Rua 02 e termina na Estrada José Celeste, do referido 

Loteamento, passa a denominar-se “Rua Geraldo Vanderlei Mendes” constando nas placas indicativas a 

expressão: “Cidadão Emérito –  28/04/1970  01/02/1998”. 

 

II - A atual Rua 13 que se inicia na Rua 03 e termina na Estrada José Celeste, do referido 

Loteamento, passa a denominar-se “Rua Neusa Maria Mendes Barbosa” constando nas placas indicativas 

a expressão: “Cidadã Emérita –  27/10/1960  16/12/2007”. 

 

III - A atual Rua 14 que se inicia na Rua 03 e termina na Estrada José Celeste, do referido 

Loteamento, passa a denominar-se “Rua Neide Aparecida Mendes da Silva” constando nas placas 

indicativas a expressão: “Cidadã Emérita –  01/10/1963  06/07/2003”. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei correrão por conta de verbas próprias 

consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 23 de outubro de 2018. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 
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HISTÓRICO DE GERALDO VANDERLEI MENDES. 

 

O Senhor Geraldo Vanderlei Mendes, nasceu na cidade de Itapetininga/SP, no dia 28 de abril de 

1970.  Filho do Sr. Geraldo Ribeiro Mendes e da Sr.ª Angelina Maria da Conceição Mendes, naturais de 

São José de Itamonte/MG, que fixaram residência na cidade de Votorantim/SP, no Bairro Jardim Clarice. 

 

O Senhor Geraldo Vanderlei Mendes não tinha emprego fixo, sendo autônomo, seu hobby era 

trabalhar com carros e motos. Não tinha filhos e faleceu no dia 01 de fevereiro de 1998, de asfixia 

mecânica (afogamento), deixando desta forma, muitas saudades aos seus pais e um vazio que jamais será 

preenchido em todos que o amavam. 

 

************ 

 

HISTÓRICO DE NEUSA MARIA MENDES BARBOSA. 

 

A Senhora Neusa Maria Mendes Barbosa, nasceu na cidade de Gramadinho/SP, no dia 27 de 

outubro de 1960.  Filha do Sr. Geraldo Ribeiro Mendes e da Sr.ª Angelina Maria da Conceição Mendes, 

naturais de São José de Itamonte/MG, que fixaram residência na cidade de Votorantim/SP, no Bairro 

Jardim Clarice. 

 

A Senhora Neusa Maria foi criada na cidade de São Miguel Arcanjo/SP, junto com mais 19 

irmãos, teve uma infância simples, e, desde muito cedo se acostumou ao trabalho rural no sítio. 

 

No ano de 1980, casou-se com Nelson Júlio Barbosa com quem teve dois filhos: Anderson 

Geraldo Barbosa (1981) e André Luiz Barbosa (1982). Em 1988, mudou-se junto com a família para a 

cidade de Votorantim/SP, onde fixou residência com sua mãe Angelina. 

 

Neusa Maria viveu por longos anos exercendo a função do lar, sempre zelosa e prestativa para 

com seus familiares, e também, para com as pessoas que estavam mais próximas, infelizmente, sofreu um 

severo golpe quando veio a perder seu filho Anderson em 2002. 

 

Em outubro de 2007, foi tragicamente diagnosticada com um câncer terminal e veio a falecer aos 

16 de dezembro do mesmo ano, deixando seu esposo Nelson Júlio Barbosa, seu filho André Luiz Barbosa 

e seu neto Rafael Leonardo Barbosa. 

 
************ 

 

 

HISTÓRICO DE NEIDE APARECIDA MENDES DA SILVA. 

 

A Senhora Neide Aparecida Mendes da Silva, nasceu na cidade de São Miguel Arcanjo/SP, no 

dia 01 de outubro de 1963.  Filha do Sr. Geraldo Ribeiro Mendes e da Sr.ª Angelina Maria da Conceição 
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Mendes, naturais de São José de Itamonte/MG, que fixaram residência na cidade de Votorantim/SP, no 

Bairro Jardim Clarice. 

 

A Senhora Neide Aparecida foi criada na cidade de São Miguel Arcanjo/SP, vindo a residir no 

ano de 1988 na cidade de Votorantim/SP. 

 

Casou-se com o Senhor Marcílio Pereira da Silva e desta união tiveram dois filhos: Jefferson e 

Nelson. Participava ativamente da Comunidade São Vicente de Paulo, no Bairro Jardim Karolyne fazendo 

benfeitorias para a igreja, tais como: eventos e festas, atuando na limpeza da comunidade e no grupo de 

oração. 

 

A mesma sentia-se realizada ao poder ajudar os parentes, amigos e vizinhos. Foi uma pessoa 

carismática que acreditava que realmente existia algo de bom no mundo, contagiava as pessoas com seu 

jeito alegre e humilde de ser. 

 

Infelizmente, sua trajetória de vida foi curta e de muitas batalhas, mas com todo o exemplo que 

deu às pessoas que puderam conviver com ela, é possível acreditarmos que, deixou muitas saudades e 

uma lição de vida que jamais será esquecida. 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


